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Noções elementares do resumo

Atividades das páginas 222 a 225

Livro: Português – linguagens

Correção de atividades



Considerações sobre o comentário do conto:
“O gato negro”

1- O ideal é que se fizesse o comentário na página:
https://cafeliterari-o.blogspot.com/2015/10/leia-o-conto-o-gato-
preto-de-edgar-allan-
poe.html?showComment=1587393495141#c2028770190909753356

2- Aqueles que tiverem problema para efetuar o comentário,
poderão enviá-lo para o e-mail de entrega de redações, com o
título na caixa de assunto:

Comentários do conto “O gato negro” – NOME - TURMA

https://cafeliterari-o.blogspot.com/2015/10/leia-o-conto-o-gato-preto-de-edgar-allan-poe.html?showComment=1587393495141#c2028770190909753356


1ª Parte: técnica básica do resumo

Correção da atividade 1

1. Ler o texto das páginas 222 e 23;

2. Resolver as questões 01 a 08 (P. 223 a 225) – Observação: não realizar a
questão 09

3. Essas atividades serão disponibilizadas no site no dia 20/04, porém já
devem ser feitas no CADERNO DE PRODUÇÃO DE TEXTOS)



QUESTÃO 01
O texto lido foi publicado em um portal de notícias.

A. Que fato é noticiado?
Resposta completa:

A notícia refere-se a um mudança na forma de divulgação da lista que reúne empresas
e pessoas que usam o trabalho escravo.

B. Qual é o público-alvo do texto?
Resposta completa:

O público a que se dirige o texto são os brasileiros em geral, especialmente os
interessados em questões políticas.

C. Para a produção da notícia, que fontes foram utilizadas pelo jornalista?
Resposta completa:

As fontes utilizadas foram a portaria do governo, o Ministério do Trabalho e a
Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo.



QUESTÃO 02
Além da parte que trata do assunto principal, a notícia apresenta outro tópico relacionado
ao mesmo assunto.

A. Qual assunto é tratado nesse tópico?
Resposta completa:

O outro tópico refere-se às críticas feitas ao governo por meio da portaria.

B. As opiniões, descrições e detalhamentos apresentados nesse tópico ajudam a
compreender o fato noticiado?

Resposta completa:
Na verdade, esse tópico não interfere na compreensão da notícia, porém reflete a

repercussão do fato, o que também é importante.



QUESTÃO 03
Leia o resumo da notícia, publicado no mesmo portal, junto com outros resumos de
notícias consideradas as mais importantes do dia.

Resumo do dia
Trabalho escravo

A divulgação da “lista suja” que reúne as empresas e pessoas que usam trabalho
escravo só ocorrerá após “determinação expressa do ministro do trabalho”. Antes, área
técnica do Ministério do Trabalho tinha autonomia para revelar a lista. Em nota, o
governo afirmou que a portaria “aprimora e dá segurança jurídica à atuação do Estado”. A
definição de “trabalho escravo” também foi alterada. As mudanças receberam críticas.

[...]
Disponível em: https://gi1.globo.com/resumo-do-dia/notícia/segunda-feira-16-de-outubro-de-2017/ghtml.
Acesso em 27/02/2018)

https://gi1.globo.com/resumo-do-dia/notícia/segunda-feira-16-de-outubro-de-2017/ghtml


Compare o resumo à notícia e identifique as informações que foram utilizadas no resumo.
Depois, responda:
A. Em que parágrafos do texto da notícia se encontra a maior parte das informações que

aparecem no resumo?
Resposta completa:

A maior parte das informações encontra-se nos parágrafo primeiro, segundo, quarto
e quinto do texto.
B. Identifique o trecho do resumo em que o fato principal da notícia é expresso e copie-o

em seu caderno.
Resposta completa:

“A divulgação da “lista suja” que reúne as empresas e pessoas que usam trabalho
escravo só ocorrerá após “determinação expressa do ministro do trabalho”.”
C. Que outras informações foram selecionadas para compor o resumo?
Resposta completa:

O resumo informa ainda a forma como era elaborada e divulgada a lista, bem como
as críticas que a medida sofreu.



QUESTÃO 04
Com base nas observações que você fez ao comparar o texto original e o resumo, indique
em seu caderno a afirmação correta.

I. Resumir um texto consiste em recortar as informações do texto original.
II. Resumir um texto consiste em selecionar e condensar de modo coerente as

informações mais importantes do texto original.
III. Resumir um texto consiste em enumerar os principais pontos do texto original e

acrescentar o ponto de vista do autor do resumo.

Resposta completa:
Resumir um texto consiste em selecionar e condensar de modo coerente as

informações mais importantes do texto original.



QUESTÃO 05
Quem é o público-alvo do resumo lido?
Resposta completa:

O resumo é voltado para o mesmo público da notícia.

QUESTÃO 06
Tendo em vista que a notícia lida e seu resumo foram publicados no mesmo portal da
Internet, o que justifica a existência do resumo?
Resposta completa:

O resumo é direcionado para um público que quer informações mais rápidas e diretas
do dia.



QUESTÃO 07
Para resumir um texto, é necessário trabalhar com a estratégia da sumarização, que
consiste em eliminar informações secundárias: exemplos, explicações, informações que
reforçam outras já apresentadas. Compare o texto original ao resumo e, depois, responda:
A. Por que não constam no resumo os nomes das pessoas envolvidas no fato principal

noticiado, o cargo delas e algumas de suas declarações?
Resposta completa:

Essas informações não constam no resumo porque esses elementos constituem
informações complementares, que não são essenciais para a compreensão principal do
fato noticiado.

B. O tópico “MTP criticamudanças” aparece de alguma maneira no resumo?
Resposta completa:

Esse tópico aparece no trecho “Asmudanças receberam críticas”.



QUESTÃO 08
Ao fazer um resumo, é necessário mencionar com clareza a procedência das informações,
os responsáveis por declarações e pelos pontos de vista apresentados nele. Identifique no
resumo lido:
A. um trecho da portaria relativa à nova regulamentação sobre trabalho escravo;
Resposta completa:

Sobre a nova regulamentação, há o trecho: “determinação expressa do ministro do
trabalho”.

B. um trecho de declaração emitida por órgão do governo?
Resposta completa:

Um exemplo de trecho emitido pelo governo é “aprimora e dá segurança jurídica à
atuação do Estado”.



QUESTÃO 09
No resumo lido, há vários trechos marcados com aspas. Dois deles são citações de palavras
retiradas de outros textos. Porque a expressão “lista suja” também está entre aspas.:
Resposta completa:

Essa expressão está entre aspas, pois não é um nome técnico para esse documento,
mas sim, um termo figurado, por esse motivo deve ser usada entre aspas.


